
   
 

COMPROMÍS 
Informació de l’Ajuntament de Vinaixa 

ABRIL 2022 - Nº33 
DL L 1068-2019 

CONTINGUT, 

 Ple ordinari del 27 d’abril del 2022 

PLE ORDINARI 27-04-2022 

Hi assisteixen: 

- Josep Maria Tarragó Clivillé, Alcalde 
- Felip Carré Carré, Primer Tinent d’Alcalde 
- Jèssica Poch Martínez, regidora 

- Jordi Riera Carré, regidor 

- Jordi Vilalta Serra, regidor 
 
Josep Sans Solsona, secretari 
 
El Segon tinent d’Alcalde Alain Anglès Pérez 

i el regidor Jordi Sarlé Gallart s’han excusat 

d’assistir. 

Comprovada l’existència de quòrum 

suficient l’Alcalde declara obert l’acte i es 

passa a desenvolupar els assumptes que 

consten a l’Ordre del dia. 

 
Temes tractats (ordre del dia) : 

1- Aprovació de l’acta de la sessió 
anterior. 

2- Llicències urbanístiques. 

3- Resolucions i Decrets d’Alcaldia. 
4- Relació de factures. 
5- Informe sobre control intern 

d’intervenció l’exercici 2021. 
6- Aprovació de certificacions d’obra. 
7- Adjudicació Millora de l’eficiència de 

la xarxa d’aigua potable de la ctra 
de l’Albi. 

8- Acceptació de cessió de superfícies 
per vial. 

9- Informes de la Regidoria 
d'Agricultura.    

10- Informes de la Regidoria d'Obres. 
11- Informes de la Regidoria de Festes i 

Educació. 
12- Informes d'Alcaldia 
13- Precs i preguntes 

 

1- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA 

DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 

El Sr. Alcalde obre la sessió i pregunta als 

membres del Ple si tenen alguna esmena a 
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fer a l'acta de la sessió ordinària anterior 

del 29 de març de 2022 l'esborrany de la 

qual els ha estat tramesa juntament amb 

la convocatòria de la present sessió. L’acta 

es aprovada amb el vot favorable dels cinc 

membres presents dels set que legalment 

componen el Ple. 

 

2-LLICÈNCIES I COMUNICACIONS  

PRÈVIES URBANÍSTIQUES. 

1-Llicència 13/2022 a favor de FGR per 

reformar la cuina, escatar i arrebossar 

parets de l’escala i façana  posterior del 

pati a l’immoble del carrer Major,44. 

2-Llicència 14/2022 a favor de JMVP per 

l’arranjament de la façana interior a 

l’immoble del carrer Major, 15. 

 

3-RESOLUCIONS I DECRETS 

D’ALCALDIA. 

1-Decret d’Alcaldia 14/2022, de 19 d’abril. 

Per DSA i MVV s’ha sol·licitat permís 
d’activitat per un camp d’airsoft. La petició 
s’ha acompanya del Projecte Tècnic de 
nova activitat i estudi d’Impacte 
d’Integració Paisatgística signats els dos 
per l’arquitecte tècnic Sr. Albert Farré Viles. 

L’activitat serà desenvolupada a la 
parcel·la 243 del polígon 3 de Vinaixa. Es 
tracta de sòl no urbanitzable (SNU), clau 
sòl agrícola (SA). 

En compliment de l’article 51  Decret 
64/2014, de 13 de maig , pel qual s’aprova 
el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, l’expedient es sotmès a 
informació pública per anunci al BOP de 
Lleida  núm.42 de 2 de març de 2022, al 
tauler de l’Ajuntament i a l’etauler de la seu 
electrònica. Transcorregut el termini no 
s’ha prestat cap observació o al·legació. 

També en compliment de l’article 52 del 
Decret 64/2014, de 13 de maig es fa, pels 
Serveis Territorials del Departament de la 
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i 
Territori, petició d’informe a 
administracions i organismes concurrents. 

Emeten informe favorable o sense 
oposició: 

-l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya 

-el Departament de Cultura 

-l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental a Lleida 

-Ferrocarrils de la Generalitat 

-Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias 

-l’Agència Catalana de l’Aigua 

Emeten informe desfavorable: 

-el Consell Català de l’Esport 

No han emès informe a la data del present 
decret: 

-la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. 

Vistos els informes emesos, vist el resultat 
de la informació pública, atenent a l’article 
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53 del Decret 64/2014, de 13 de maig i a 
l’article 53.1 apartat s) i u) del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local,  

ACORDO: 

Primer.-Aprovar l’actuació específica de 
camp d’airsoft a exercir a la parcel·la 243 
del polígon 3 de Vinaixa. 

Segon.-Són titulars de l’activitat  DSA, DNI 
46719**** i MVV, DNI 78090****. 

Tercer.-Obtinguda, si s’escau, l’aprovació 
definitiva per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme, els promotors tramitaran la 
comunicació d’inici d’activitat segons 
epígraf 931 o 932 de la Llei 18/2020, de 28 
de desembre, de facilitació de l’activitat 
econòmica. 

Quart.-Els promotors disposaran de la 
preceptiva autorització per part de la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, que 
s’haurà de tramitat davant l’Agència 
Catalana de l’aigua conforme els articles 
52,53,54,78 i 79 de RD 849/1986, d’11 
d’abril, pel qual s’aprova el reglament de 
Domini Públic hidràulic. 

Cinquè.-La present aprovació es fa sense 
perjudici de tercers, de l’aprovació 
definitiva de la Comissió territorial 
d’urbanisme i d’altres possibles 
autoritzacions. 

Sisè.- En qualsevol cas l’actuació i activitat 
donaran compliment a les següents 
condicions i consideracions. 

-les actuacions tindran en compte les 
recomanacions i advertiments tècnics de 
l’Institut Cartogràfic i Geològic en relació 

l’execució d’excavacions o talussos o per 
l’aparició de restes paleontològiques. 

-les consideracions del Departament de 
Cultura en relació al descobriment de 
restes arqueològiques o paleontològiques. 

-les consideracions del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural en relació a les possibles molèsties a 
la fauna forestal(en especial durant 
èpoques de reproducció) 

-les consideracions d’ADIF en relació a les 
obres que afectin les zones d’influència del 
ferrocarril. 

-les consideracions de l’Agència Catalana 
de l’Aigua en relació a l’abastament d’aigua 
i abocament d’aigües residuals, a evitar 
abocaments accidentals d’olis o 
combustibles, variació del curs natural de 
les aigües, evacuació d’aigües pluvials o 
contaminació d’aigües. 

-qualsevol altra consideració o 
condicionant que consti en els informes 
emesos o que es puguin emetre en un 
futur.  

 

4-RELACIÓ DE FACTURES. 

Es dona compte als membre del Ple, 
mitjançant mostra durant el Ple de còpies 
impreses en paper, de la relació de factures 
que s’han registrat a l’Ajuntament. En 
concret, des del registre de factura 178 fins 
la 249. 
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5-INFORME SOBRE CONTROL 
INTERN D’INTERVENCIÓ L’EXERCICI 
2021. 
 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 
del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel 
qual es regula el règim jurídic del control 
intern a les entitats del sector públic local 
(RCIL), l’òrgan interventor ha d’elaborar, 
amb caràcter anual i en ocasió de 
l’aprovació del Compte general, l’informe 
resum dels resultats del control intern que 
assenyala l’article 213 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals (TRLRHL). 

L’informe resum s’ha de remetre al ple, a 
través del president de la Corporació, i a la 
Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat en el curs del primer quadrimestre 
de cada any, i ha de contenir els resultats 
més significatius derivats de les actuacions 
de control financer i de funció interventora 
dutes a terme l’exercici anterior. L'expressió 
de l'article 37.1 de RCIL "amb ocasió de 
l'aprovació del compte general", ha de ser 
interpretada en el sentit que es refereix a 
actuacions a realitzar que s'emmarquen dins 
del procés d'elaboració, formulació i aprovació 
del compte general i, per tant, la remissió al 
ple i a la IGAE de l'informe resum ha de ser 
realitzada abans del 30 d'abril de exercici 
següent a aquell en què s'hagin realitzat les 
actuacions de control que s'inclouen en el citat 
informe resum. 

La Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat, fent ús de les facultats atribuïdes 
per l’article 37.3 del RCIL, va dictar la 
Resolució de 2 d’abril de 2020, per la que 
s’estableixen les instruccions a les quals 
s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i el 

format de l’informe resum, així com la 
sol·licitud de l’informe previ a la resolució 
de discrepàncies i la remissió d’informació 
comptable i informes d’auditoria de 
comptes anuals de les entitats del sector 
públic local. 
 
En compliment del requerit pels articles 
213 del TRLRHL i 37 del RCIL, la 
Intervenció en ha elaborat l’informe resum 
amb els resultats més significatius derivats 
de les actuacions de control intern 
realitzades durant l’exercici 2020 en les 
modalitats de funció interventora, control 
permanent, auditoria pública i control 
financer de subvencions. 
 
Per tot això, l’Alcalde/President proposa al 
ple de la corporació l’adopció del següent 
ACORD: 

Únic.- Donar-se per assabentat de 
l’informe resum anual de l’Ajuntament de 
Vinaixa emès per part de la Intervenció 
general en data 11 d’abril de 2022 dels 
resultats del control intern, que s’estableix 
a l’article 213 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, de 
l’exercici 2021, el contingut del qual es 
transcriu tot seguit: 

 

INFORME RESUM ANUAL DELS RESULTAT 
DEL CONTROL INTERN ESTABLERT A 
L’ARTICLE 213 DEL TEXT REFÓS DE LA 
LLEI REGULADORA DE LES HISENDES 
LOCALS. 

En matèria de control financer s’ha de 
destacar que el RCIL incorpora importants 
novetats a causa de l’inexistent 
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desenvolupament sobre aquesta matèria 
en l'àmbit local. Aquesta modalitat de 
control financer té per objecte verificar el 
funcionament dels serveis del sector públic 
local en l'aspecte econòmic financer per 
comprovar el compliment de la normativa i 
de les directrius que els regeixen i, en 
general, que la seva gestió s'ajusta als 
principis de bona gestió financera, 
comprovant que la gestió dels recursos 
públics es troba orientada per l'eficàcia, 
l'eficiència, l'economia, la qualitat i la 
transparència, i pels principis d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. El 
control financer, així definit, comprèn les 
modalitats de control permanent i 
d'auditoria pública, incloent, en ambdues, 
el control d'eficàcia referit en l'article 213 
del TRLRHL. 

Per tot l’anterior, s’elabora aquest informe 
resum de l’Ajuntament de Vinaixa que 
d’acord amb la Resolució del 2 d’abril de 
2020, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat per la que 
s’estableixen les instruccions a les que s’ha 
d’ajustar el contingut, estructura i format 
del informe resum, aquest informe no 
inclou la totalitat de les conclusions 
derivades de les diferents actuacions 
realitzades i que han estat oportunament 
tramitades i trameses als seus destinataris, 
d’acord amb el procediment establert en la 
normativa vigent, sinó que conté els 
aspectes més significatius, ja sigui per la 
seva importància quantitativa o qualitativa, 
per produir-se de forma reiterada o per la 
representativitat de l'àrea o procediment 
analitzat, derivats de les actuacions de 
control intern realitzades durant l’exercici 
2021, en les modalitats de funció 

interventora, control permanent, auditoria 
pública i control financer de subvencions, 
amb l’objectiu de donar compliment al que 
s’estableix en els articles 213 del TRLRHL i 
37 del RCIL. 

Primer.- Règim de control intern 
simplificat. 

Es d’aplicació l’art. 40 del RD 424/2017 
relatiu al règim de control intern simplificat, 
per lo tant exercirà la funció interventora, 
en la seva modalitat de règim especial de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia, 
respecte a la gestió econòmica de l’Entitat 
Local, no estant d’aplicació obligatòria la 
funció de control financer, sense perjudici 
de l’aplicació de l’auditoria de comptes en 
els supòsits previstos en el cas de disposar 
d’ens dependents (circumstància que no 
concorre) i d’aquelles actuacions on la 
realització per l’òrgan interventor deriva 
d’una obligació legal. 

Segon-  Funció Interventora 

a. Ingressos: 

- No es obligatori el control financer ( art. 
40) 

- Control d’intervenció per part del 
Organisme Autònom de Gestió i Recaptació 
de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, 
que té la gestió i recaptació dels tributs 
locals de l’Ajuntament de Vinaixa i que 
representa un 58,64% dels ingressos del 
Capítol I, II i III. L’Ajuntament gestiona el 
41,36%. La major part d’aquests ingressos 
el control es realitza pel padró de 
contribuents i ingrés bancari. 
Posteriorment es tramet a OAGRTL els 
possibles impagats per a que es procedeixi 
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via executiva. A data d’aquest informe no 
s’han tramés a l’OAGRTL els impagats de 
l’exercici 2021.    

-El control de l’impost de construccions i 
taxes per llicències urbanístiques es 
realitza una vegada a l’any amb posterior 
tramesa a OAGRTL per iniciar via executiva 
si és el cas. A data d’aquest informe no 
s’han fiscalitzat els tributs esmentats de 
l’exercici 2021.    

- En els documents de comptabilitat 
existeix diligència de nota d’intervenció 
mitjançant la certificació mecànica de l’eina 
informàtica ( data, número de assentament 
i import ) 

- En quant a la devolució d’ingressos 
tributaris indeguts, l’OAGRTL realitza les 
funcions i actuacions corresponents. En els 
altres casos, sense cap incidència. 

b. despeses: 

- En haver estat adoptat el sistema de 
fiscalització prèvia limitada, s’ha aplicat la 
intervenció limitada prèvia de requisits 
bàsics ( art. 13). 

- Despeses exemptes de control previ 
( despeses de material no inventariable, 
contractes menors, despeses de caràcter 
periòdic i tracte successiu). La majoria de 
l’Ajuntament de Vinaixa són d’aquests 
tipus. 

- Pagament a justificar i bestretes de caixa 
fixa. No és un mecanisme utilitzat per 
l’Ajuntament per fer els pagaments. 

b.1) Fiscalització de les despeses de 
persona 

Sense incidències que al llarg de l’exercici 
s’hagin produït 

b.2) Fiscalització de les fases d’autorització 
i disposició de la despesa 

Sense anomalies detectades en les fases A 
i D d’execució del pressupost de despeses. 

b.3) Fiscalització de la fase de 
reconeixement de l’obligació reconeguda.   

Sense anomalies detectades en la fases A 
D O d’execució del pressupost de 
despeses. 

b.4) Fiscalització de convenis 

Els convenis de col·laboració poden ser al 
llarg de l’exercici un tipus d’expedient on 
prengui major importància l’exercici del 
control intern, a l’haver de verificar el 
compliment del principi de legalitat i la 
adequació al marc normatiu aplicables 
d’uns instruments que, en ocasions, poden 
suposar una fugida a l’àmbit de la 
contractació local. Sense incidències 
detectades. 

b.5) Fiscalització en matèria de 
contractació administrativa 

Principio del formulario 

S'indicaran les principals incidències 
destacables en l'àmbit de la fiscalització 
d'expedients de contractació, les quals 
hauran estat posades de manifest al llarg 
de l'exercici econòmic en cadascun dels 
expedients analitzats i en cadascuna de les 
fases d'execució del pressupost de 
despeses, que correspondran amb 
cadascuna de les fases de l'expedient de 
contractació: aprovació de l'expedient 
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(autorització de la despesa), adjudicació 
del contracte (disposició o compromís de la 
despesa), intervenció prèvia al 
reconeixement de l'obligació (fase del 
reconeixement de l'obligació, la qual tindrà 
caràcter formal i material, i , finalment, 
fase d'ordenació del pagament de les 
obligacions prèviament reconegudes. 

a) Contractes menors: exempt de 
control previ. Sense incidències en 
la fase de reconeixement, factura i 
pagament dels contractes menors. 

b) Contractes majors: sense 
incidències. 

b.6) Intervenció de la comprovació 
material de la inversió 

La comprovació material de la inversió es 
una obligació legal que el ordenament 
imposa a la intervenció local, la qual ja 
venia recollida en el art. 214.2.d) TRFLHL, 
i que ha estat desenvolupada per el article 
20 RDISCPL, dotant una major seguretat 
jurídica als operadors jurídics que ha 
d’exercir dit control. Des de l’entrada en 
vigor de la norma molt s’ha escrit al 
respecte, per suposar una obligació de 
compliment complex sobre tot  en les 
entitats locals de major volum. 

En el cas de Vinaixa, atenent a que el 
volum de les inversions no és elevat i que 
el municipi és petit es verifiquen 
materialment l’efectiva realització dels 
contractes sense cap problema amb 
l’assessorament del tècnic municipal. 

Durant el 2021 s’han fet comprovacions 
materials de les inversions durant la seva 

execució, prestació de servei o 
subministres. 

No s’han emès actes de comprovació 
material d’inversions en obres, serveis i 
subministres. També s’ha omès a les actes 
de recepció deixar constància de la 
participació de l’òrgan interventor. 

No ha d’assistir a la recepció material dels 
contractes d’import inferior a 50.000 euros 
sense IVA. 

c.-Resolucions adoptades pel President de 
l’Ajuntament contraries als reparaments 
efectuats per la Intervenció. 

Sense reparaments per l’òrgan interventor. 

d.-Resolucions adoptades pel president de 
l’entitat local contràries a l’opinió de la 
Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya. 
Sense reparaments. 

e.-Acords adoptats pel ple de l’entitat local 
contraris a les objeccions efectuades per la 
Intervenció. 
Sense reparaments. 

f.-Acords adoptats pel ple de l’entitat local 
contraris a l’opinió de la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya. 
Sense reparaments. 

g.-Actes amb omissió de la funció 
interventora 

Altre de les novetats més rellevants del 
RDISPL va ser la introducció del 
mecanisme contemplat en el seu art. 28, el 
qual es preveu per aquells suposats en els 
que “ la funció interventora fos preceptiva 
i s’hauria omès”. Sense incidències.  



8  
 

 

Tercer. Control Financer Permanent en 
règim simplificat 

Actuacions de control permanent 
planificats obligatòries (article 31.2 RCIL): 

Els informes de control permanent 
planificats obligatoris emesos durant 
l’exercici són els que es mostren a 
continuació: 

-L’auditoria de sistemes per verificar que 
els corresponents registres comptables de 
factures compleixen amb les condicions de 
funcionament que preveu la Llei 25/2013 i 
la normativa de desenvolupament i, en 
particular, que no queden retingudes 
factures presentades al punt general 
d'entrada de factures electròniques, 
dirigides a òrgans o entitats de la 
respectiva entitat, en cap de les fases del 
procés, establerta en l’article 12.3 de la Llei 
25/2013. 

-L’informe d’avaluació del compliment de la 
normativa en matèria de morositat previst 
a l’article 12.2 de la Llei 25/2013. 

-La verificació de l’existència d'obligacions 
derivades de despeses realitzades o béns 
realitzats, o béns i serveis rebuts sense 
imputació pressupostària (compte 413, 
només per aquelles entitats excloses 
d’auditoria financera), d’acord amb la DA 3. 
de la LO 9/2013, de control del deute 
comercial en el sector públic. 

Actuacions de control permanent 
planificats seleccionables (article 31.2 
RCIL): 

Segons el que s’estableix en els articles 39 
i 40 del RCIL, en relació al règim de control 
intern simplificat, no s’han previst 
actuacions de control permanent 
planificats seleccionables per aquest 
exercici. 

Actuacions d’auditoria pública (article 29.3 
RCIL): 

En no existir cap entitat dependent, no es 
preveuen actuacions en aquesta matèria. 

Actuacions de control financer de les 
subvencions i ajudes concedides (article 
3.5 RCIL): 

Atès que l’exercici del control financer de 
subvencions s’ha de modular per cada 
entitat local d’acord amb els criteris 
d’eficàcia, eficiència i economia i 
materialitat, no s’han previst actuacions en 
aquest matèria, per aquest exercici, en no 
detectar-se riscos en aquest concepte. 

Cinquè.-Mitjans disponibles. 

Donat que els mitjans personals 
actualment disponibles en la Intervenció 
d’aquesta entitat no són suficients per 
afrontar la realització de les actuacions 
previstes i que aquestes actuacions tampoc 
es podran realitzar a través del 
corresponent procediment de contractació 
de firmes privades d’auditoria ja que no es 
disposa de consignació pressupostària 
suficient per a procedir a la contractació de 
les mateixes, es fa constar que no es 
podran dur a terme les actuacions 
previstes per estar en una situació de 
mitjans insuficients per a poder-les 
realitzar. 
 



9  
 

És per això que, als efectes d’allò previst 
en els articles 4.3 i 34.1 del RCIL es fa 
constar que per a la realització de les 
actuacions de control financer previstes en 
el present Pla, en el pressupost d’aquesta 
entitat s’hauria de consignar crèdit 
suficient i l’ampliar la Intervenció amb més 
personal per realitzar de forma directa més 
actuacions.  
 
A parer d’aquesta Secretaria intervenció hi 
ha mancances de recursos i personal no 
sols en matèria de control financer si no 
també en matèria comptable, 
pressupostària i interventora en general. 
La complexitat  a la que estan sotmeses les 
Corporacions Locals en aquelles matèries 
exigirien, per al seu degut compliment, 
dotar-les de recursos i personal preparat. 
 
Cinquè.- Conclusions i recomanacions 

Segons les valoracions globals de la funció 
interventora exercida al llarg de l’exercici 
2021, cal recollir les següents conclusions 
i/o recomanacions: 

- Definir, mitjançant instruccions o en 
les bases del pressupost, l’adaptació 
de l’organització interna pròpia de 
l’Ajuntament per poder fer les 
funcions de control intern, sobre tot 
en la despesa de la contractació 
menor, que és la majoritària, 
establint una diferenciació de 
despeses menors de 5.000 euros. 

- Fer ús de les facultats que la 
Disposició Final Primera apartat 
tercer paràgraf tercer de la LCSP 
atorga a aquesta Corporació 
municipal, es recomana dictar unes 

instruccions en relació a la 
tramitació dels contractes menors a 
l’Ajuntament de Vinaixa, per tal de 
contribuir a garantir l’agilitat i la 
simplificació en la tramitació dels 
expedients de contractació. 

- Analitzar tots els processos 
municipals per tal d’assegurar 
l’aplicació efectiva del reglament. 

- Definir uns models d’informes i 
expedients adaptats a la realitat 
municipal. 

- Accés a eines informàtiques 
suficients i adaptades a la realitat i 
procediment de gestió de municipis 
petits: gestor electrònic 
d’expedients. 

- Formació i informació als càrrecs 
electes i personal sobre les funcions 
del control intervenció. 

- Habilitar als òrgans interventors dels 
mitjans necessaris i suficients 
( interns o externs) perquè el model 
de control sigui efectiu i consignar 
en el pressupost les quanties 
suficients per cobrir les necessitats 
de col·laboració. 

- Assistència de Diputació  de Lleida 
per recolzar, assessorar, emissió 
d’informes, suport i col·laboració: 
gestor electrònic d’expedients. 

- Integració de la facturació 
electrònica amb el gestor electrònic 
d’expedients.. Aquesta integració 
permetrà donar el vist i plau de les 
factures mitjançant mitjans 
telemàtics, no sent necessari que 
s’imprimeixen les factures 
electròniques......(donat que un dels 
objectius de la facturació es que 
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desaparegui el paper en el seu 
circuit de tramitació)  

- Implantació de la obligació de 
facturar electrònicament, amb 
independència del import facturat. 

- Definir clarament el contracte 
menor (art. 118 LCSP) o en el cas 
de que es tractin de necessitats 
permanents i periòdiques, procedir 
a la licitació de la prestació 
corresponen. Caldria, doncs, 
millorar la licitació de determinats 
serveis i subministres de caràcter 
recurrent i permanent, amb la 
utilització de central de compres, 
per exemple per tal de donar 
seguretat jurídica a la contractació. 
Ja s’està utilitzant en facturació 
llum. 

- Cal continuar amb la millora de 
implantació dels procediments 
previstos en el RD 424/2017 
 

Sisè.-  Correcció de debilitats 

D’acord amb l’anterior i vistes les 
recomanacions exposades s’ha aconseguit 
un grau de compliment suficientment 
raonable, tenint en compte els recursos 
humans i mitjans materials i tècnics que 
disposa l’Ajuntament de Vinaixa. 

Setè.-  Del trasllat del present informe al 
President/a de la Corporació per a la seva 
remissió al Ple de l’Ajuntament en la 
propera sessió que es celebri. 

Vinaixa, 11 d’abril de 2022. 

 
 

6-APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS 

D’OBRA. 

Es dona compte al Ple de les següents 
certificacions. 
 
-En relació a l’obra Drenatge de la 
Travessar de les Escoles i de l’escola 
municipal 
Pressupost adjudicació……… 184.296,65 € 
Import executat ..................  92.368,75  € 
Import certificació núm.3 ...... 54.092,99  € 
Pendent executar………..…….  37.834,91  € 
 

-En relació a l’actuació Obres de 
Rehabilitació de la Casa de Poblet.  
Pressupost adjudicació…..… 202.934,70  € 
Import executat .............      21.451,30  € 
Import certificació núm.4.....    6.321,17 € 
Pendent executar……………  175.162,23  € 
 
Vistes les anteriors certificacions. 
Vist l’informe d’Intervenció dels Fons 
Municipal, el Ple amb favorable dels cinc 
membres presents dels set que legalment 
el componen acorda aprovar les 
certificacions esmentades. 
 
 
 
7-ADJUDICACIÓ MILLORA DE 

L’EFICIÈNCIA DE LA XARXA D’AIGUA 

POTABLE DE LA CTRA DE L’ALBI. 

Per Resolució d’Alcaldia de 28 de març de 
2022  es va iniciar el procediment obert per 
a contractar l’obra Millora de l’eficiència de 
la xarxa d’aigua potable de la ctra de l’Albi. 
En sessió plenària del dia 29 de març de 
2022 es van aprovar el Plec de clàusules 
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administratives que havien de regir la 
licitació. En sessió de la Mesa de 
contractació del dia 22 d’abril de 2022 es 
va proposar, atenent a la major puntuació 
obtinguda, atorgar l’adjudicació a Irriga 
Water Solutions,SL. 
Caldrà requerir la constitució de l’aval 
establert al Plec de clàusules. 
Atenent a la proposta de la Mesa de 
contractació. Vist que l’empresa proposada 
és la que obté millor puntuació una vegada 
aplicats els criteris objectius de valoració, 
el Ple de la Corporació amb el vot favorable 
dels cinc membres presents dels set que 
legalment el componen acorda: 
1-Adjudicar el contracte de l’obra Millora de 
l’eficiència de la xarxa d’aigua potable de la 
Ctra de l’Albi a Irriga Water Solutions,SL, 
CIF B25323809 per un preu  de 134.307,28 
euros sense IVA.(IVA =28.204,53 euros. 
Total 162.511,81 euros). 
2-Requerir la constitució de la garantia en 
quantia del 5% de l’import adjudicació, 
exclòs IVA, en concret 6.715,36 euros. 
Termini  constitució:10 dies hàbils des de 
la notificació. 
3-Acceptar la totalitat de les millores 
proposades per l’empresa en l’oferta 
presentada. 
4-En cas que dita empresa, per causa 
imputada a ella, no establís la dins els 
terminis establerts s’entendrà que ha 
retirat la seva oferta i s’entendrà feta 
l’adjudicació a favor de la següent empresa 
millor classificada.  
5-Facultar a l’Alcalde per la signatura del 
contracte i documents necessaris per 
l’atorgament de l’obra. 
6-Publicar al perfil del contractant de 
l’Ajuntament el present acord d’adjudicació 

i notificar el mateix a les empreses 
licitadores. 
 

8-ACCEPTACIÓ DE CESSIÓ DE 

SUPERFÍCIE PER A VIALS 

Es dona compte al Ple de la compareixença 
per cessió de superfície per vial subscrit 
entre la Sra. Jessica Poch Martínez i el Sr. 
Jordi Lorenzo Gallofré, d’una banda i 
l’Alcalde, en data 13 d’abril de 2022. 

S’han actuat les següents cessions: 

Primera.- Finca registral 1.744 situada a la 
Ctra de Tarragona, núm.44 i constitueix la 
parcel·la cadastral 
1184006CF3818S0001GB. Segons 
Cadastre actual, que ja reflecteix la present 
cessió, la superfície és de 279 m2. 
Computant els metres quadrats de la 
cessió la superfície cadastral seria de 
325,33 m2. 

La porció que es cedeix és de 46,33 m2. 

Cedent Jessica Poch Martínez. 

Descripció de la finca segregada: Terreny 
de forma irregular allargada d’uns 11,50 
metres aproximadament i amb una 
amplada màxima aproximada de 4 metres 
i que s'estén d’oest a est llinda a oest amb 
finca de Jessica Poch Martínez, limita al 
nord amb ctra de Tarragona, al sud amb 
finca matriu i a l’est amb Jessica Poch 
Martínez i Jordi Lorenzo Gallofré. 

Segona.-Finca registral 315 situada a la 
Ctra de Tarragona, núm.46, aquesta finca 
constitueix la parcel·la cadastral 
1184007CF3818S0001QB i 
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1184029CF3818S0001UB. Segons 
Cadastre actual, que ja reflecteix la present 
cessió, la superfície és de 435 m2. 
Computant els metres quadrats de la 
cessió la superfície cadastral seria de 
562,65 m2. 

La porció que es cedeix és de 127,65 m2. 

Cedents Jessica Poch Martínez i Sr. Jordi 
Lorenzo Gallofré. 

Descripció de la finca segregada o cedida: 
Terreny de forma irregular allargada d’uns 
26,75 metres aproximadament i amb una 
amplada màxima aproximada de 5,50 
metres i que s’estén d’oest a est. Llinda a 
oest amb finca 1744 propietat de Jessica 
Poch Martínez, limita al nord amb la ctra de 
Tarragona i al sud amb la finca matriu, a 
l’est amb finca de Gigasol Corporació,SL 

Tercera.-Finca registral 1.745 situada a la 
Ctra de Tarragona, núm.42. Aquesta finca 
constitueix segons la propietat la parcel·la 
cadastral 1184020CF3818S0001KB. 
Antigament parcel·la 56 del polígon 3 de 
rústica. Superfície segons Cadastre actual , 
que ja reflecteix la present cessió, de 345 
m2. Computant els metres quadrats de la 
cessió la superfície cadastral seria de 
385,76 m2. 

Porció que es cedeix 40,76 m2 . 

Cedent Jessica Poch Martínez 

Descripció de la finca segregada: Terreny 
de forma irregular d’uns 12 metres 
aproximadament i amb una amplada 
màxima aproximada de 4 metres i que 
s'estén d’oest a est. Linda a oest amb finca 
dels successors de Josefina Miguel Gallart, 

limita al sud amb finca matriu i al nord amb 
la ctra de Tarragona  i a l’est amb finca de 
Jessica Poch Martínez 

Ateses les anteriors compareixences 
oferint la cessió de superfícies de les fiques 
registrals 1.744, 315 i 1.745 del Registre de 
la Propietat de les Borges Blanques. 

Atès que, segons les actes de 
compareixença, la cessió es fa lliure de 
càrregues, gravàmens, ocupants i 
arrendataris, i al corrent del pagament de 
totes les obligacions fiscals. 

El Ple de la Corporació, a mb el vot 
favorables dels cinc membres presents dels 
set que legalment componen el plenari, 
acorda : 

1.Acceptar la cessió gratuïta efectuada per 
Jessica Poch Martínez de 46,33 m2 de la 
finca registral 1.744 i 40,76 m2 de la finca 
registral 1.745 i l’efectuada per Jessica 
Poch Martínez i Jordi Lorenzo Gallofré de 
127,65 m2 de la finca registral 315. 

2. Entendre que la cessió de la part de la 
finca, anteriorment acceptada, és 
totalment lliure de càrregues, gravàmens, 
inscrits o no, ocupants i arrendataris de 
qualsevol mena, i es troba al corrent del 
pagament de totes les obligacions fiscals. 

3. Afectar els terrenys cedits al sistema de 
vials d'acord amb el que preveu el 
planejament general, i classificant-los en 
l'inventari municipal com a bé de domini i 
ús públic. 
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9-INFORMES DE LA REGIDORIA 

D'AGRICULTURA.  

Pel regidor es comenta que s’han asfaltat 
diversos camins i que encara hi ha alguns 
forats que es faran més endavant. 

Pel que fa al vedat es vol demanar un nou 
permís atesos els danys que fan ampliant a 
més partides com Vinyueles. 

 

10-INFORMES DE LA REGIDORIA 

D'OBRES. 

En absència del regidor d’obres, l’Alcalde 
comenta que l’empresa encarregada 
d’executar l’ETAP no està complint els 
terminis. L’obra es podria finalitzar 
ràpidament doncs són coses de poc abast 
però l’empresa no s’hi posa. L’acabament 
és important doncs va en perjudici del 
servei de subministrament d’aigua doncs 
no permet posar en marxa l’ETAP. 

Pel que fa a les obres de la Travessera de 
les Escoles falta posa senyals i acabats i en 
dos setmanes es farà la pavimentació.   

De l’obra de substitució d’enllumenat a leds 
sols falta fer un carrer. 

A la vegada informa de l’inici de les obres 
dels vestidors de les piscines per a que 
puguin està finalitzats a l’obertura de les 
piscines per l’estiu. 

 

11-INFORMES DE LA REGIDORIA DE 
FESTES I EDUCACIÓ. 
 
Es transcriu informe de la regidora. 

FESTES: 
Aquest passat cap de setmana es va 
celebrar la primera part de la Festa Major 
de primavera amb actes per a totes les 
edats. Aquest proper cap de setmana es 
celebrarà al segona part amb la tradicional 
neteja de l’ermita de Sant Bonifaci que serà 
el dissabte 30 d’abril i l’endemà, el 
diumenge 1 de maig, es celebrarà l’aplec 
de Sant Bonifaci amb l’actuació de la cobla 
11 de setembre i la col·laboració de les 
diferents associacions del poble. A 
continuació dinar popular amb la 
tradicional paella d’arròs.  
Al pròxim ple es donarà compte de les 
despeses i ingressos durant aquestes 
festes.  
 
EDUCACIÓ:  
Donar compte del casal de setmana santa 
que es va realitzar del dia 11 al 14 d’abril, 
ambdós inclosos. La participació va ser de 
18 nens i nenes d’entre 3 a 10 anys d’edat.  
Pel que fa a les despeses ocasionades, 
aquestes han estat de 321,97€ i els 
ingressos de 270€. “ 
 

12-INFORMES D'ALCALDIA. 

Es transcriu informe: 
- S'ha sol·licitat un ajut de compensació 
de les indemnitzacions dels càrrecs 
electes com cada any. 
- S'ha atorgat l'ajut per l'adquisició de 
llibres per a biblioteques dels fons Next 
Generation,1500 €. 
- S'ha pogut fer un ampliació de 
l'enllumenat elèctric al carrer Calvari i a la 
zona de taller mecànic a fi  de resoldre 
punts foscos del municipi. 
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- La biblioteca ja iniciat les programacions 
i s'anirà dinamitzant l'espai així com la 
part cultural de Vinaixa. 
- S'ha classificat ja el primer espai 
d'emmagatzematge de documentació a 
l'Ajuntament després de molts anys, poc a 
poc s'anirà organitzant la resta d'espais. 
- S'ha reparat la fuita de carrer Sant 
Bonifaci, s'ha detectat que feia més de 10 
anys que estava malament fins que ha 
col·lapsat. Esperem que ara funcioni. 
 
 

13-PRECS I PREGUNTES. 

Un cop examinats els punts de l'ordre del 
dia i atès que no es demanen més paraules 
per intervenir, el Sr. Alcalde-President 
aixeca la sessió i la dona per finalitzada, 
ordenant que s'aixequi acta de tots els 
punts debatuts. Per fer-hi constar i donar 
fe del que s'hi ha tractat i els acords presos, 
estenc, amb la conformitat de tots els 
assistents, aquesta acta transcrita en 
paper amb l’anagrama de l’Ajuntament 
pàgines 977 a 990. 

    
    

  


